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Varemærkerne Stressless® og Ekornes® 
ejes af Ekornes ASA.

EKOrNES® Og MiLJØET 
Punkterne skal efterleves i alle led af vor virksomhed:
• Ekornes skal opfattes som en miljøvenlig virksomhed. Vores produkter skal have så lidt  
 belastning på miljøet som overhovedet muligt
• Ekornes sigter efter at skabe en arbejdsplads, hvor medarbejderne færdes i et sundt  
 arbejdsmiljø
• Ekornes vil undgå at skade miljø og sundhed
• Miljømæssig information skal være offentligt tilgængelig. For eksempel gennem   
 miljødeklarationer
• Ekornes skal informere sagligt og åbent om virksomhedens miljømæssige ansvarlighed 

Ekornes er tilsluttet fNs global Compact.

Ekornes har som langsigtet målsætning at udvikle miljøspørgsmål til et 
konkurrencefortrin, ved at være på forkant af vores konkurrenter også på 
dette område.

www.ekornes.dk • email: office@ekornes.dk

Ekornes tager et miljømæssigt ansvar knyttet til 
fremstilling, distribution, brug og destruktion af 
vore produkter.

gennem lang tid har vi gennemført tiltag i 
fabrikkerne for at forbedre det indre og ydre 
miljø, samtidig med at vi har valgt at bruge 
miljøvenlige produkter.

fremstilling af produkter med lang levetid vil 
også i fremtiden være et mål i udviklingen af 
Ekornes. 

www.iogm.no  •  Photo: Øystein Klakegg AS, Christian Gravesen, Casper Sejersen, Fotograf Kristiansen AS  •  Stylist: Berit Steffenssen  •  DK   121723-01.13
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TÆNK dig de majestætiske fjeldtoppe, lyden af buldrende vandfald, 
den friske luft – inspirerer os til nye måder at formidle 
en følelse af sindsro gennem de møbler, vi producerer. 
Ord som kvalitet og komfort ligger til enhver tid langt 
fremme i vores tanker, og det sikrer, at alle faser af 
produktionsprocessen forløber planmæssigt. 

At arbejde i så smukke omgivelser fylder én med fornyet 
respekt for miljøet. Ekornes® ønsker mest af alt, at 
følelsen af ægte komfort skal nå ud over Norges grænser, 
mens vi hele vejen sikrer os, at vores produktion ikke 
skader miljøet.

Ekornes i Sykkylven, Norge, er omgivet af den mest 
vidunderlige natur, der emmer af evig og allesteds-
nærværende fred. det hjælper én til at tænke mere 
klart. Man kan ikke undgå at blive inspireret, når man 
er omgivet af de bjerge og fjorde – dette dramatiske 
landskab – hvor Stressless®’ innovationer bliver udviklet.
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TÆNK dig ÆgTE 

KOMfOrT
Al den travlhed der er i den moderne livsstil, 
gør, at det er nødvendigt at unde sig selv et 
ægte pusterum. Vi vil hjælpe dig med at tune 
ind på den unikke Stressless®-frekvens – 
optimal komfort, så du kan slappe af i skuldrene 
og melde dig helt ud bare for et øjeblik. 
Stressless® hvilestole og sofaer giver dig en 
følelse af ægte afslapning. Møbler med excep-
tionel siddekomfort – i alle dele af din hverdag. 
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StreSSleSS® på ipad 
du kan nu få “StreSSleSS” 
som en app på din iPad fra 
App Store.

Komfort er ikke bare noget vi siger – det er et løfte vi holder! Og denne ’Stressless®-bogen’ er propfyldt med holdte 
løfter. Komfort er en vigtig nøgle til fornyet energi, og mindeværdige øjeblikke med familie og venner. i ’Stressless®-
bogen’ kan du vælge i et bredt sortiment af møbler med fremragende komfort. Vi tilbyder hvilestole, sofaer, luksuriøse 
hjørnesofaer og hjemmebiograf-løsninger. Vores funktionelle borde, ottomaner og andet tilbehør er med til at skabe 
oplevelsen af fuldstændig komfort. Praktiske og funktionelle møbler med et eksklusivt touch.

i år har vi ført den optimale komfort et skridt videre, og er utroligt stolte af at præsentere vores nye Stressless® Office 
udvalg. den uforlignelige komfort, der tidligere var forbeholdt vores hvilestole, kan du nu også få i dit hjemmekontor. 
det ser ud som en Stressless®. det føles som en Stressless®. Vi kalder det slet og ret ”komfort på hjul”.

S T r E S S L E S S ® - B O g E N

EN BOg OM ÆgTE

KOmfOrt
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Plus™-system. 
Nakkestøtten reguleres 
automatisk. du kan læse 
og se tv, selv i tilbage-
lænet position. 

Plus™-system. 
Lændestøtten reguleres 
synkront med nakkestøtten, 
og du får perfekt støtte, 
uanset om du sidder oprejst 
eller i tilbage lænet position.

Sovefunktionen kobles til 
med et enkelt håndgreb.

Stressless® fodskammel er 
fritstående, så den passer til 
alle benlængder, og  top-
puden følger dine  bevægelser 
takket være den indbyggede 
glide funktion. 

Comfort Zones™ giver dig 
endnu bedre sidde komfort, 
fordi de små fordybninger 
lader dig synke dybere ned 
i stolen.

StreSSLeSS® egeNSKaber

OPdAg 
HEMMELigHEdErNE
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formstøbt polyuretan koldskum med komfortzoner sikrer maksimal siddekomfort. de små fordybninger betyder, at skummet former sig perfekt 
efter kroppen og ånder bedre – samtidig med, at stolens levetid forlænges.  

Blokstøbt og formskåret polyuretan koldskum bidrager til den rigtige blødhed.

Supersoft polyesterfiber giver dig en ekstra følelse af luksus og stolen et smukt og moderne udseende.

flexofjedre på stålrammen giver en særdeles holdbar konstruktion og behagelig affjedring.

Plus™-systemet sørger for, at du altid har den rigtige støtte til nakke og lænd. funktionen er indbygget på begge sider for maksimal funktionalitet 
og levetid.

Ægte læder eller tekstil. 

Enestående glidesystem, der reguleres med kropsvægten.

2-punkts understel på glidering giver unik stabilitet samt mulighed for at dreje stolen 360°.

Understel af lamineret bøg. Naturfarven er lakeret, øvrige farver er bejdset og lakeret.

de unikke puder i Stressless® hvile-
stole og sofaer omfavner og støtter 
din krop bedre end nogen anden. Vi 
kan med hånden på hjertet sige, at 
Stressless® hvilestole og sofaer er de 
bedste på markedet. En af grundene 
til, vi kan være så sikre i vores sag, er, 
at selv den mindste detalje på en 
Stressless® bliver lavet på vores egne 
fabrikker ved den norske vestkyst. 

Jens Ekornes gjorde komfort til sit 
livsprojekt. Han startede en fjeder-
fabrik med tre ansatte. En ægte 
visionær. Og en ægte visionær ser 
ingen grænser, er altid et skridt foran, 
og sørger for, at han leverer mere end 
han lover. Ekornes kan snart fejre 80 
år som leverandør af komfort til 
mennesker over hele verden. Vi sørger 
for at holde Jens Ekornes innovative 
ånd i live ved konstant at søge for-
bedringer, så navnet Ekornes forbliver 
synonymt med ordet komfort. 

i N N O V A T i O N
SidEN 1934

glidefunktionen tilpasses 
brugeren ved at stramme 
Stressless®-knappen til den 
ønskede friktion, når stolen 
er ny. 

OpDag HemmeLIgHeDeN bag perSONLIg KOmfOrt

        årS 
              garanti 
På iNdVENdigE MEKANiSKE dELE
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StreSSLeSS® LIberty
StreSSLeSS® VOyager Large

STrESSLESS® VOyAgEr MEdiUM (M)
STrESSLESS® VOyAgEr LArgE (L)

STrESSLESS® LiBErTy  
LAV ryg

STrESSLESS® LiBErTy  
HØJ ryg

den karakteristiske form på Stressless® Voyager hvilestolens ryglæn 
lader hynden forme sig perfekt til din krop. det har slet og ret bragt 
en ny dimension til Stressless®. i år har vi udvidet kollektionen med 
den matchende Stressless® Liberty sofa, som findes med både høj 
og lav ryg. Valget er dit. den leveres selvfølgelig med de samme, 
bløde hynder og det umiskendelige luksuriøse præg som det special-
designede skum giver.

Stressless® Liberty og Stressless® Voyager Large er 
vist i Royalin Tigereye/teak. Ekornes® Pegasus 

sofabord. Komplet modeloversigt på side 76-83.

NyHeD

VALgET Er diT
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StreSSLeSS® LegeND
StreSSLeSS® magIc meDIum

Stressless® Legend er vist i Paloma Rock. Stressless® Magic Medium er vist i 
Paloma Rock/wenge. Stressless® Duo bord. Komplet modeloversigt på side 76-83.

STrESSLESS® MAgiC SMALL (S)
STrESSLESS® MAgiC MEdiUM (M)

STrESSLESS® MAgiC LArgE (L)

STrESSLESS® LEgENd  
LAV ryg

STrESSLESS® LEgENd  
HØJ ryg

i N d i V i d U E L 

KOMfOrT 
Komfort er fantastisk. det kan vi hurtigt blive enige om. Alligevel vil 
din oplevelse af komfort være anderledes end andres. derfor fås alle 
vores Stressless® sofaer med både høje og lave rygge, og med sæder, 
der kan justeres individuelt. Så uanset om du kan lide at lægge armen 
op på ryglænet, eller du elsker at læne dig tilbage med optimal 
nakkestøtte, kan du være sikker på, at din Stressless® sofa gør 
eftermiddagen bedre. du kombinerer selv de forskellige moduler, 
som du vil – alt efter størrelsen og indretningen af din stue. 
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StreSSLeSS® LegeND
StreSSLeSS® magIc Large

En funktionel stue giver også en følelse af komfort. for eksempel kan Stressless® duo puf både bruges som fodstøtte og som en 
ekstra siddeplads, når du har behov for det. den kan også omdannes til et lille bord ved at lægge den skjulte bordplade på toppen, 
når du har brug for det. Et lille, men praktisk og funktionelt møbel som gør en stor forskel i stuen. Og når der ikke kræves lidt ekstra, 
kan du stille puffen under Stressless® duo bordet, så den falder i ét med den elegante indretning. Stressless® duo bordet er lavet 
af hærdet glas, med stel i bøg. Understellet fås i alle Ekornes®’ træsorter, så det matcher dit interiør.

KOMfOrTABELT dESigN SOM fUNgErEr  

STrESSLESS® MAgiC SMALL (S)
STrESSLESS® MAgiC MEdiUM (M)

STrESSLESS® MAgiC LArgE (L)

STrESSLESS® LEgENd  
LAV ryg STrESSLESS® dUO BOrd

STrESSLESS® dUO PUf

STrESSLESS® LEgENd  
HØJ ryg

Stressless® Legend og Stressless® Magic Large er vist i Paloma Indigo/natur. Stressless® Duo bord med Stressless® Duo puf.
 Komplet modeloversigt på side 76-83.
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StreSSLeSS® WIzarD
StreSSLeSS® magIc meDIum

Komfort måles ikke kun på, hvordan 
din krop har det, men også på hvad 
øjnene ser. Synligt træ giver din sofa 
et stilfuldt udseende og gør rummet 
til en klassisk og elegant stue. 
Stressless® Wizard er et elegant 
eksempel på hvordan stilrent træværk 
og slidstærkt læder sammen skaber 
en helhed, der er både elegant og 
traditionel på samme tid. Træet er 
designet og fremstillet på vores fabrik 
i Norge, og findes i syv forskellige 
farver. det gør det nemt at matche 
sofaen med resten af stuens møbler. 
Stressless® Wizard har ekstra bløde 
hynder, lavet af specielt designet 
skum – tro os, du vil ikke blive skuffet. 

f O r  K r O P
Og SJÆL 

STrESSLESS® WiZArd  
LAV ryg

STrESSLESS® WiZArd  
HØJ ryg

Stressless® Wizard og Stressless® Magic Medium er vist i Royalin Dark Brown/wenge. Stressless® Duo bord med Stressless® Duo puff. 
Komplet modeloversigt på side 76-83.

STrESSLESS® MAgiC SMALL (S)
STrESSLESS® MAgiC MEdiUM (M)

STrESSLESS® MAgiC LArgE (L)
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StreSSLeSS® e40

LIg nED – uDEn aT juSTERE – når du lægger dig ned på sofaen, 
holder sædet sig helt fladt og giver en udsøgt følelse af komfort. 
Samtidig får du fuld udnyttelse af sæde.

FRa nuLPoSITIon TIL DIn PoSITIon – når du sætter dig i en Stressless®, 
vil det nye med Ergoadapt™ sikre, at du automatisk glider ned i en perfekt 
siddevinkel. Dette sikrer optimal komfort og støtte til enhver tid.

Long SEaT – Sædet justeres automatisk til en god siddevinkel, 
når du sætter dig, og samtidig får du perfekt støtte til fødderne. 
når du hellere vil ligge ned, forbliver sædet helt flat.

i år er vi glade for at kunne introducere en ny, mellemstor 
version af de populære modeller med den unikke ErgoAdapt® 
system indbygget i sædet. 
Sæt dig og mærk, hvordan din krop synker behageligt ned 
i den bløde hynde på Stressless® E40, E200 eller E300. En 
diskret funktion vinkler sædet korrekt, når du sidder og 
holder det vandret, når du vil ligge. Mærk, hvordan sofaen 
tilpasser sig din krop og sikrer de bedst mulige stillinger. 
Optimal komfort. 

Stressless® E40 er vist i Batick Snow/stålbøjle. Stressless® Duo bord. Komplet modeloversigt på side 76-83. NyHeD

S T r E S S L E S S ®  S O f A  M E d

ErgO AdAPT®
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StreSSLeSS® e40

ErgoAdapt®

STrESSLESS® E40 – KOMfOrT LØfTET 

TiL ET NyT PLAN 
Stressless® E200 og E300’s stilfulde fætter er kommet til byen. 
Han hedder Stressless® E40, og der er ingen tvivl om, at han 
hører til familien. Han har nemlig det samme, innovative system 
bygget ind i sædet. Alligevel er der noget nyt og for-friskende 
ved udseendet, med de faste ryghynder og markante armlæn. 
du kan tilmed tilføje en nakkestøtte som på elegant vis integreres 
i designet, og en specialudviklet, ny trekantet pude som 
garanterer, at din ryg får optimal støtte. Sofaen er mellem-stor, 
så den passer perfekt i en lidt mindre stue. den ulitmative 
komfort med en elegant twist. 
Stressless® E40 kan også fåes med træbøjle, se side 76.

STrESSLESS® E40
LONg SEAT

STrESSLESS® E40
2-PErSONErS

STrESSLESS® E40
STOL

STrESSLESS® E40
3-PErSONErS

STrESSLESS® E40
C32/23

STrESSLESS® E40
2-PErSONErS MEd LONg SEAT

Stressless® E40 er vist i tekstil Luna Charcoal/stålbøjle. 
Stressless® Duo bord med Stressless® Duo puff. 
Komplet modeloversigt på side 76-83.

NyHeD



ErgoAdapt®
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StreSSLeSS® e200

L A d  H O V E d E T 

HViLE 
OK er ikke godt nok. Kun det exceptionelle får dig til at 
vende tilbage, på jagt efter den afslappende følelse, du 
har savnet hele dagen. ErgoAdapt®-systemet giver dig 
optimal komfort, uanset om du vælger at sidde eller ligge. 
de justerbare nakkestøtter gør oplevelsen endnu bedre, 
og du justerer dem med et enkelt greb. Nakkestøtten 
passer til Stressless® E200 og E300 sofaer, og monteres 
uden brug af værktøj. Long Seat-enheden har sin egen, 
specialtilpassede nakkestøtte med de samme innovative 
funktioner. det exceptionelle skaber grobund for lang-
varige forhold – og mange komfortable minder.

STrESSLESS® E200
LONg SEAT

STrESSLESS® E200
2-PErSONErS

STrESSLESS® E200
1-PErSONErS

STrESSLESS® E200
3-PErSONErS

STrESSLESS® E200
C22

STrESSLESS® E200
2-PErSONErS MEd LONg SEAT

STRESSLESS® CoFFEE TaBLE beviser, at et bord kan være meget mere end bare et bord. Det smarte design 
betyder, at bordet kan sættes hen over en plads i sofaen, så snacks og drikkevarer kan stå sikkert lige i 
nærheden. Bordet kan også bruges som et sidebord og aflastningsbord eller som et sofabord ved at sætte 
to borde sammen.

Stressless® E200 C22 med Long Seat og nakkepude er vist i Paloma Clementine/stålben. Stressless® Coffee Table. Komplet modeloversigt på side 76-83.
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StreSSLeSS® e200
StreSSLeSS® Jazz meDIum

Ekornes ønsker ikke blot at øge følelsen af kvalitet, 
men også møblernes reelle kvalitet. derfor bestræber 
vi os hele tiden på at forbedre vores møbler. Se dig 
omkring. din stue er ikke for lille til at rumme følelsen 
af total afslapning og komfort. Komfort handler ikke 
om at have en stor stue. Komfort handler om at sikre, 
at hvert område af stuen kommer til sin ret. Stuer findes 
i alle former og størrelser, og derfor giver vi dig 
mulighed for at skabe din egen udgave af Stressless® 
E40, E200 og E300 med ErgoAdapt®. Stor eller lille, 
stof eller læder, i den farve og med de ben, du 
foretrækker. intimt er hyggeligt.

V A L g M U L i g H E d E r 

EN MASSE 

Stressless® E200 sofa C12 med Long Seat og nakkepude 
er vist  i tekstil Siena Brown/stålben. Stressless® Coffee 

Table. Komplet modeloversigt på side 76-83.

Byg din Stressless® E40/E200/E300 præcis som du vil – 
løsningerne passer både i små og store rum. Styrken ligger 
i de fleksible moduler. Find din favoritmodel og vælg den 
kombination, der passer bedst i dit hjem. Her kan du se de 
mest populære kombinationer. 
Find flere muligheder og mål på www.ekornes.dk

Stressless® jazz Medium i Batick Snow.

Standard sofaer

Populære kombinationer

 Du kan også få Stressless® 
E200/E300 uden armlæn 

og sidepanel. Sidepanelet 
passer til 1-, 2- eller 

3-personers og Long Seat. 
Husk: det er din stue 
– her bestemmer du.
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StreSSLeSS® e300
StreSSLeSS® Dream

ErgoAdapt®

STrESSLESS® E300
LONg SEAT

STrESSLESS® E300
2-PErSONErS

STrESSLESS® E300 
1-PErSONErS

STrESSLESS® E300
3-PErSONErS

STrESSLESS® E300
C32/23

STrESSLESS® E300
2-PErSONErS MEd LONg SEAT

der findes intet som at ligge en stille søndag og 
strække ud i fuld længde på et Stressless® Long Seat. 
ErgoAdapt®-systemet, der er indbygget i sædet, sikrer 
din komfort fra top til tå, uanset hvilken stilling, du 
foretrækker. Sæt dig ned og nyd en kop frisklavet 
kaffe med din yndlingsbog. Mærk den optimale støtte 
for din ryg. det skyldes den automatiske sædevinkel, 
når du sidder. Læg fødderne op, stræk dig ud og 
mærk, hvordan sædet holder sig helt vandret, mens 
du ligger. Stressless® Long Seat kan stå alene eller 
monteres i 2- eller 3-personers Stressless® E40, E200, 
eller E300. Stressless® Long Seat tilpasser sig dine 
bevægelser, så dine rolige stunder bliver mere 
afslappende. 

Stressless® E300 med Long Seat er vist i Batick Snow/stålben. Stressless® 
Dream i Batick Snow/wenge. Komplet modeloversigt på side 76-83.

f O r E S T i L  d i g  K O M f O r T 

frA TOP TiL Tå 
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StreSSLeSS® Jazz meDIum
StreSSLeSS® bLueS Large

KOMfOrT 
 iNdEN fOr rÆKKEViddE 

Et Stressless® flexi bord er perfekt til både 
afslapning og arbejde. Sæt din kaffe eller drink 
på dette elegant designede sidebord, mens du 
læner dig tilbage og nyder din fridag. Arbejd 
hjemme i ro og fred – og med den komfort, kun 
en Stressless® hvilestol kan give dig. Bordet er 
højdejusterbart og glaspladen kan nemt vippes, 
så du har et pc-bord.

STrESSLESS® JAZZ MEdiUM (M)
STrESSLESS® JAZZ LArgE (L)

STrESSLESS® BLUES MEdiUM (M)
STrESSLESS® BLUES LArgE (L)

Stressless® jazz Medium og Stressless® jazz Large er vist i Paloma Cerise. 
Stressless® Flexi bord.  Komplet modeloversigt på side 76-83.Stressless® Blues Large er vist i Batick Snow. Stressless® Flexi bord. 
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StreSSLeSS® Space
StreSSLeSS® Jazz OffIce

Stressless® Space er vist i Paloma Black/jazz ben. Stressless® jazz office i Paloma Black. Ekornes® jazz Cofee Table. 
Stressless® Easy armbord. Komplet modeloversigt på side 76-83.

STrESSLESS® JAZZ 
OffiCE

diN PErSONLigE STiL 
f O rT Æ L L E r  d i N  H i S T O r i E  

Stressless® Space har et moderne udtryk. de stramme 
linjer gør, at den perfekt matcher den nye Stressless® 
Jazz kontorstol. Sammen giver de din stue et moderne 
og eksklusivt look. Vores nye Office-kollektion er 
designet så de passer til din Stressless® sofa. du kan 
indrette et behageligt arbejdshjørne i stuen, der både 
matcher din personlighed og din foretrukne stil. STrESSLESS® SPACE

LAV ryg
STrESSLESS® SPACE

HØJ ryg
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StreSSLeSS® Space 
StreSSLeSS® tauruS

PErfEKT 
  K O M B i N A T i O N

Hvorfor vælge, når du kan få det hele? Alle Stressless® 
og Ekornes® sofaer og hvilestole kan betrækkes i stof 
eller læder i den farve, du foretrækker, så de er lette 
at kombinere med resten af dit interiør. du vil måske 
have din Stressless® Taurus hvilestol i læder, mens 
du vil have Stressless® Space sofaen betrukket med 
stof. intet problem. få det, som du ønsker.

STrESSLESS® OriON (M)
STrESSLESS® TAUrUS (L)

STrESSLESS® SPACE 
LAV ryg

STrESSLESS® SPACE
HØJ ryg

Stressless® Space er vist i tekstil Stella Red/stålben. Ekornes® jazz sofabord. 
Stressless® Easy armbord. Komplet modeloversigt på side 76-83.

et Stressless® Swing-bord gør din aften foran pejsen eller tv’et 
endnu mere perfekt. Hav din kaffe, bog eller fjernbetjeningen 

inden for rækkevidde. Dette lille, alsidige bord passer til de 
fleste Stressless® hvilestole med den kendte, runde fod, for-

uden Stressless® Vision, Dream, Spirit, Magic, Jazz og Blues. 

Stressless® Taurus er vist i Paloma 
Chilli Red. Stressless® Swing bord.



Even before we introduced the Stressless® Medi Corner and Big Corner set-ups, the corner was the number 
one comfy spot of the sofa. We wanted to heightened the experience, and introduced our spacious corners 
where you have all the space you need to lean back, curl up, lie down – whatever your preference – your own 
personal comfort corner.

yOUr ULTiMATE COMfOrT COrNEr 
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StreSSLeSS® arION
StreSSLeSS® OrION

Allerede før vi introducerede Stressless® Medium Corner og Big Corner, var hjørnesofaen ubestridt en 
komfortzone. Vi ville forbedre oplevelsen, og skabte det rummelige sofahjørne, hvor du har al den plads, 
du har brug for, til at læne dig komfortabelt tilbage, trække benene op, lægge dig ned – lige dét du har 
lyst til – i dit eget komforthjørne. 

diT ULTiMATiVE KOMfOrTHJØrNE  

DISSE KoMBInaTIonER ER ogSå TILgængELIgE På FøLgEnDE MoDELLER:
Stressless® arion, Stressless® Eldorado, Stressless® Legend, Stressless® Paradise Medium og Large, Stressless® Wave og Stressless® Space.

STrESSLESS® OriON (M)
STrESSLESS® TAUrUS (L)

STrESSLESS® AriON
HØJ ryg

STrESSLESS® AriON
LAV ryg

Stressless® arion MC32 er vist i Batick Snow/sort træbøjle. Stressless® orion er vist i Batick Snow/Black. Komplet modeloversigt på side76-83.
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StreSSLeSS® arION

g L Æ d E N  V E d  Æ g T E 

KVALiTET
Sidste penselstrøg på et kunstværk kan gøre hele 
forskellen. derfor sikrer vi, at de stoffer, vi vælger 
til Stressless®, lever op til branchens strengeste 
krav.  Vores internationale team af eksperter brugte 
faktisk et helt år på at finde stoffer, som lever op 
til vores høje forventninger. Miljøvenlige og 
fantastisk holdbare, uden at den eksklusive følelse 
går tabt. Og selvfølgelig findes de i alle de nyeste 
farver og mønstre. Alle stoffer gennemgår desuden 
krævende tests, så vi tør godt sige, at vi tilbyder de 
bedste og mest komfortable møbelstoffer på 
markedet. 

Stressless® arion a1 er vist i tekstil Stella Dark grey/trebøjle. Ekornes® jazz bord. Stressless® Modern puff. Komplet modeloversigt på side 76-83.
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StreSSLeSS® WaVe
StreSSLeSS® pacIfIc

En ting, der kendetegner godt design, er dets evne til at 
blive integreret og bidrage til helheden. det gælder også 
Stressless® Easy armbord, der passer perfekt på arm-
lænet. Se, hvor smukt det sidder på Stressless® Wave 
sofaen. de stilfulde og gennemtænkte detaljer minder om 
synet af en majestætisk snedrive, der hæver sig fra en 
bjergtop. der findes gode siddeoplevelser, og der findes 
fantastiske siddeoplevelser. det praktiske og robuste 
Stressless® Easy armbord kan gøre hele forskellen.

d E T A L J E r 

BETydEr ALT 

STrESSLESS® ATLANTiC (M)
STrESSLESS® PACifiC (L)

STrESSLESS® WAVE 
HØJ ryg

STrESSLESS® WAVE 
LAV ryg

Stressless® Wave og Stressless® Pacific er vist i tekstil Siena Mustard/wenge. Stressless® Duo bord. 
Stressless® Easy armbord. Komplet modeloversigt på side 76-83.
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StreSSLeSS® WaVe

Saml familien, eller måske et hold venner, foran computeren 
og leg lidt med den nye Stressless® design Online på 
www.ekornes.dk – den letteste måde at eksperimentere 
med din indretning. Slip din indre indretningsarkitekt løs 
– det koster jo ikke noget at drømme. 
Prøv de mange unikke og innovative Stressless®-løsninger 
og -kombinationer. Bland forskellige Stressless® stoffer, 
læder og træsorter. indret dit hjem præcis som du ønsker 
det. Og tag et print med til din lokale Stressless®-
forhandler; som kan realisere dine drømme og ønsker.

 www.ekornes.dk

ST r ESS L ESS ® d ES i g N  O N L i N E 

LEgENdE LET 

Stressless® Wave MC32 er vist i Classic Vanilla/sorte 
træben. Stressless® Duo bord med Stressless® Duo 
puf. Komplet modeloversigt på side 76-83.

tillykke!   
I har nu designet jeres helt egen Stressless® siddegruppe. 
Ved hjælp af Stressless® Design online har I skræddersyet 
den lige efter jeres egne ønsker og behov.
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Hvis du spørger forskellige mennesker, hvad komfort er, får du lige så mange forskellige svar. Vi ved, at vores 
hvilestole opfylder de højeste standarder, men kun du ved, hvad der føles mest behageligt for dig. derfor 
opfordrer vi alle vores kunder til at tage vores Comfort Test™ – skabt for at du kan opleve alle aspekter af den 
unikke Stressless® komfort, og alle vores patenterede funktioner, så du kan prøve hvilken stol, der har den 
rigtige størrelse og fasthed. En Komfort Test™ tager kun fem minutter, og vi garanterer, at du ikke vil fortryde 
at have siddet denne gang. En hvilestol kan være en investering i de kommende årtier.

TAg VOrES COMfOrT TEST™

Kan nakkestøtten 
lægges helt tilbage 
i hvileposition?

Kan du læse og se TV i tilbage-
lænet stilling og  stadig have 
god støtte i nakken?

Kan du læne dig så langt tilbage 
i stolen, som du har lyst til?

giver stolen god lændestøtte 
i alle siddestillinger?

føles stolen stabil 
og sikker?

Passer stolens højde 
og bredde til dig?

føler du dig afslappet
i hele kroppen?

Er fodskamlen indstillet korrekt, 
så den yder maksimal støtte?

Kan stolens glidefunktion 
enkelt tilpasses din 
kropsvægt?

følger stolen og fod skamlen 
dine mindste  bevægelser?

cOmfOrt teSt™



45

TILPaSSET KoMFoRT – Komfort handler om at have det godt med sig selv, lige som 
vi er. Derfor fås de fleste af vores Stressless®-design i to eller tre størrelser. Vi ønsker, 
at alle skal kunne opleve fuldstændig afslapning – uanset kropsform. Vælg en 
Stressless®, der passer til din størrelse, så du har det godt.

Stressless® Magic Small (S), Stressless® Magic Medium (M) og Stressless® 
Magic Large (L). Komplet modeloversigt på side 76-83.

P E r f E K T  V E L V Æ r E –
dET fiNdES fAKTiSK 
Nogle valg er vigtigere end andre. Milepæle, som har større indflydelse på din hver-
dag end du nogensinde havde forudset. din første Stressless® hvilestol kan være en 
sådan milepæl. i årtier har alle Stressless® design én ting til fælles: den unikke 
komfortoplevelse. Selv den mindste detalje er nemlig designet med dit velvære i 
tankene. Mærk, hvordan du nemt får ryglænet til at glide bagud, og hvordan det giver 
perfekt støtte i enhver position. Nyd, hvordan designet i samme åndedrag siger hold-
barhed og innovation. det er Stressless®.
du finder din personlige hvilestolsfavorit hos din nærmeste Stressless®-forhandler.

Stressless® Mayfair er vist i Paloma Stone/wenge. 

Stressless® Dream er vist 
i Paloma Khaki/natur.

Stressless® jazz Large er vist i Paloma 
Clementine. Stressless® Flexi bord.

Stressless® Vegas er vist i Paloma Light grey/wenge. 
Stressless® Swing bord.

tre StørreLSer
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StreSSLeSS® mayfaIr

H E r L i g  M O B i L i T E T 

På NETTET
forestil dig at sidde komfortabelt og 
bevæge dig frit, mens du surfer på 
internettet. i dag er pc’en altid lige ved 
hånden, men det er hverken behageligt 
eller praktisk at sidde med den direkte 
på skødet. Et Stressless® PC-bord 
passer til de fleste hvilestole med 
vores kendte, runde base, foruden 
Stressless® Jazz og Blues. Bordet er en 
solid og stabil platform, perfekt placeret 
lige over dit skød. Og bedst af alt, gør 
bordet det også muligt at nyde alle de 
ergonomiske fordele ved din favorit-
lænestol. Og når du er færdig med at 
surfe på nettet, folder du nemt bordet 
ned langs siden af stolen. 

STrESSLESS® CHELSEA (S)
STrESSLESS® MAyfAir (M)

STrESSLESS® KENSiNgTON (L)

Stressless® Mayfair er vist i Paloma 
Stone/wenge. Komplet modeloversigt 
på side 76-83.
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StreSSLeSS® WINDSOr
StreSSLeSS® mayfaIr 

Stressless® Windsor og Stressless® Mayfair er vist 
i Paloma Black/natur. Ekornes® Windsor sofabord. 

Komplet modeloversigt på side 76-83.

O P T i M A L  S T Ø T T E  –  i  d i N 

yNdLiNgSSTiLLiNg
forestil dig en nakkestøtte, der automatisk justerer sig selv, så du kan læse og 
se tv, selv når du er lænet helt tilbage. Hver eneste del af en Stressless® hvilestol 
er designet med din komfort som et vejledende kompas. Plus™-systemet sørger 
for, at du altid har den perfekte rygstøtte, uanset om du sidder oprejst eller 
læner dig tilbage. de innovative Komfort Zones™ giver dig en bedre sidde-
oplevelse, mens fordybningerne lader dig synke dybere ned i sædet og ryglænet. 
forestil dig nu, at du kan skabe den perfekte sovestilling – ved nemt at trække 
hovedstøtten til dig i helt tilbagelænet position. forestil dig at ændre stilling 
ved at bruge din kropsvægt. det er virkelighed. det er Stressless®.

STrESSLESS® CHELSEA (S)
STrESSLESS® MAyfAir (M)

STrESSLESS® KENSiNgTON (L)

STrESSLESS® WiNdSOr (M)
STrESSLESS® BUCKiNgHAM (L)

HØJ ryg

STrESSLESS® WiNdSOr (M) 
STrESSLESS® BUCKiNgHAM (L)

LAV ryg
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StreSSLeSS® paraDISe

STrESSLESS® PArAdiSE MEdiUM 
STrESSLESS® PArAdiSE LArgE 

HØJ ryg

STrESSLESS® PArAdiSE MEdiUM 
STrESSLESS® PArAdiSE LArgE 

LAV ryg

STrESSLESS® ViSiON (S)
STrESSLESS® drEAM (M)
STrESSLESS® SPiriT (L)

Af og til har du behov for en time-out i din egen ‘komfortzone’ med din yndlings-
bog i hånden. Bare en halv time, hvor alt handler om dig. intet giver dig en bedre 
følelse af komfort end Stressless® Paradise, som findes i både mellemstor og 
stor. Sidebordet Stressless® Ellipse er designet, så det passer til at slappe af. 
du kan nå alt det, du har brug for, uden at rejse dig, for bordet kan stå tæt på 
din Stressless® Paradise sofa, eller en af de andre Stressless® sofaer. 
Øjeblikket er dit. Nyd det. 

STrESSLESS® ELLiPSE
g Ø r  d i N  K O M f O r T Z O N E  f U L d K O M M E N

Stressless® Paradise Large er vist i Royalin Tigereye/Brunbejdset. Komplet modeloversigt på side 76-83.
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StreSSLeSS® eLDOraDO

Læn dig tilbage og lad dine fødder hvile på en Stressless® fodskammel. Så vil de bære dig, hvorhen 
du ønsker resten af dagen. det indbyggede system sørger for optimal komfort på to måder: en skrå 
position og en vandret position. Når du læner dig tilbage, og derefter sætter dig op igen, kan din 
Stressless® fodskammel justeres, så den passer din valgte siddestilling. Toppen kan åbnes, og i 
opbevaringsrummet under sædet er der god plads til fjernbetjeninger, magasiner og andre småting.
dine fødder fortjener lidt luksuriøs komfort efter en hel dags hårdt arbejde – ikke sandt? giv dine 
fødder grund til at elske dig. giv dem en Stressless® fodskammel.

LÆg fØddErNE OP 

Stressless® Eldorado og Stressless® Reno er vist i Paloma Chilli Red/wenge. Ekornes® Pegasus sofabord. 
Komplet modeloversigt på side 76-83.

Stressless® Eldorado er vist i Batick Snow/
wenge. Ekornes® Windsor sofabord.

STrESSLESS® TAMPA (S)
STrESSLESS® rENO (M)
STrESSLESS® VEgAS (L)

 STrESSLESS® ELdOrAdO
LAV ryg

STrESSLESS® ELdOrAdO
HØJ ryg

STrESSLESS® ELdOrAdO 
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eKOrNeS® OSLO
StreSSLeSS® reNO OffIce

dit hjem bør være synonymt med komfort. Og det, der gør dit hjem varmt og hyggeligt, er dit eget, personlige touch. det synlige træ 
på sofaer , hvilestole og på borde fås i syv forskellige farver, så du kan få præcis dén, der matcher dit hjem. Hvilestolenes understel 
er lavet af lamineret, europæisk bøg – en lys træsort med smukke åretegninger, som er meget velegnet til at lakere i forskellige 
farver. desuden er bøg meget stærkt og derfor holdbart. Så uanset om du foretrækker en sofa med synligt træværk, eller du ønsker 
den fuldt betrukket i læder eller stof, er Ekornes® det magiske ord, når du vil gøre dit hjem behageligt – på din måde.

gØr diT HJEM KOMfOrTABELT – På diN MådE  

STrESSLESS® TAMPA (S)
STrESSLESS® rENO (M)
STrESSLESS® VEgAS (L)

STrESSLESS® rENO OffiCE EKOrNES® OSLO
MEd TrÆ

EKOrNES® OSLO

Ekornes® oslo og Stressless® Reno office er vist i Paloma Light grey/wenge. Stressless® Duo bord. Komplet modeloversigt på side 76-83.
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eKOrNeS® maNHattaN

EKOrNES® MANHATTAN

EKOrNES® MANHATTAN

STrESSLESS® ELdOrAdO 

STrESSLESS® TAMPA (S)
STrESSLESS® rENO (M)
STrESSLESS® VEgAS (L)

Ekornes® Manhattan er vist i Paloma grey/
wenge. Ekornes® Windsor sofabord. 
Komplet modeloversigt på side 76-83.

Komfort – hjørnestenen i 
skandinaviske Ekornes’ 
måde at tænke design. 

Synligt, elegant træ i samspil med 
eksklusivt læder danner en klassisk 
og elegant helhed – det har været 
fokus for skandinavisk design i årtier.
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eKOrNeS® StOcKHOLm
StreSSLeSS® VegaS

BOrd TiL ALLE SiTUATiONEr 

Ekornes® Stockholm er vist i Paloma Chocolate. Stressless® Vegas 
er vist i Paloma Chocolate/wenge. Ekornes® Pegasus sofabord. 
Komplet modeloversigt på side 76-83.

STrESSLESS® TAMPA (S)
STrESSLESS® rENO (M)
STrESSLESS® VEgAS (L)

EKOrNES® STOCKHOLM

det ses på hvert eneste Stressless® og Ekornes® bord, at det er skabt med en målrettet funktion. det 
være sig at fuldende den unikke oplevelse af Stressless® komfort eller at supplere en specifik Stressless® 
eller Ekornes® sofakollektion. for eksempel er Ekornes® Pegasus bordet af hærdet glas og bøg i høj 
kvalitet perfekt til Ekornes® Stockholms klassiske design. Alle sofaborde fås i syv forskellige træfarver, 
så de matcher dine øvrige møbler og din smag.
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filmen begynder om et øjeblik. Læg fødderne 
op på en Stressless® fodskammel og læn 
dig tilbage i din yndlingssiddestilling. din 
Stressless® hjemmebiograf-opstilling hjælper 
dig væk fra alle hverdagens småproblemer. 
Her kan du lade dig rive med. de næste par 
timer er du dér, hvor det sker: Blandt New 
yorks gangstere, eller Kung-fu-munke i et 
bjergkloster. Vidste du, at du bevæger dig 
mere end 300 gange, mens du ser en 
spillefilm? de rummelige, velpolstrede sæder 
i en Stressless® hjemmebiograf gør, at du 
sidder og bevæger dig komfortabelt – det er 
essensen af den optimale hjemmebiograf-
oplevelse.

STrESSLESS® 
HJEMMEBiOgrAf

MØBLEr 
gØr ALLE fiLM BEdrE 

StreSSLeSS® HJemmebIOgraf 
StreSSLeSS® arION

Stressless® arion SC 121 vist i Paloma 
Clementine/wenge. Stressless® oval puff. 
Komplet modeloversigt på side  76-83.
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forestil dig den perfekte symbiose af komfort og funk-
tionalitet. det gjorde vi, og resultatet var Stressless® 
dobbeltpuff, der har plads til to par fødder ovenpå og et 
stort opbevaringsrum indeni. den kan – alt efter behov 
– agere praktisk sofabord med en aftagelig bordplade. 
Stressless® Oval puff er skabt ud fra samme grund-
læggende idé. den aftagelige hynde omdanner let fod-
skamlen til et praktisk bord. 

StreSSLeSS® HJemmebIOgraf 
StreSSLeSS® arION /StreSSLeSS® Space

S i M P E L T H E N 
fANTASTiSK 

Stressless® arion SC 11 er vist i Paloma 
Chilli Red/stålbøjle. Stressless® oval puff. 

Komplet modeloversigt på side 76-83.

Stressless® oval puffStressless® Dobbeltpuff

Stressless® Space SC 121 er vist i tekstil 
Siena grey/stålben. Stressless® Dobbeltpuff.
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StreSSLeSS® HOme cINema 
StreSSLeSS®Space

StreSSLeSS® HJemmebIOgraf
StreSSLeSS® LegeND

LEgENdAriSK
Når stillingen i VM-finalen er 2-2 og det trækker 
op til forlænget spilletid, eller en fantastisk film 
griber dig, ønsker du selvfølgelig at blive 
siddende. det geniale Stressless® Sector-bord, 
og armbord, gør dit Stressless® hjemmebiograf-
opstilling fuldkommen. Både funktionelt og 
æstetisk. Så bliv bare siddende! Nu kan alle 
have deres egne popcorn og drikkevarer inden 
for rækkevidde. Stressless® Sector Arm fungerer 
også som opbevaringsrum – og det samme 
gælder fodskamlerne. Saml familien for et par 
timers kvalitetstid, inviter drengene til fod-
boldaften. Vi kan ikke love sejr, eller at filmen 
er god – men vi kan garantere at alle sidder 
helt fantastisk!

Stressless® Legend SC 1111 og Stressless® 

Legend SC 111 er vist i Paloma Indigo.

Stressless® Legend SCa 121 er vist i 
Batick Snow/wenge. Stressless® 

oval puff. Komplet modeloversigt 
på side 76-83.
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SC 11

SC 12

SC 111

SC 22
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CT 111

CT 12

CT 11SCA 11
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SCA 121
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SC 12
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CT 111

CT 12

CT 11SCA 11
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SCA 121

SC 11

SC 12

SC 111
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SC 121 CT 121

CT 22

CT 111

CT 12

CT 11SCA 11

SCA 12

SCA 111

SCA 22

SCA 121

Hvis du kommer med en bog, en kop kaffe eller din bærbare computer, kommer vi med optimal komfort – en perfekt kombination. 
Plus™-systemet i Stressless® hjemmebiograf gør, at nakkestøtten flytter sig parallelt med ryglænet, så din tid foran skærmen 
er en super oplevelse. Vælg mellem standard armlæn og Ekornes® hjørnebord eller de praktiske Sector armlæn. En Stressless® 
hjemmebiograf-opstilling sikrer, at alle fodboldkampe får en lykkelig slutning!

StreSSLeSS® HJemmebIOgraf
 StreSSLeSS® WaVe

EN UOVErTrUffEN TV-OPLEVELSE 

Stressless® Wave CT 121 er vist i Batick Snow/runde 
træben. Ekornes® Hjørnebord. Stressless® Easy armbord. 
Stressless® Dobbeltpuff. Komplet modeloversigt på 
side 76-83.

Stressless® Wave SC 121 er vist i Paloma Chilli Red/stålben. Stressless® Easy  armbord. Stressless® Dobbeltpuff.

◂  EKoRnES® HjøRnEBoRD (CT) kombinerer behovet 
for bordplads med behovet for at positionere 
siddemøblerne i forhold til hinanden. Hjørnebordet 
er fritstående, således at du vil kunne ommøblere 
efter behov. 

uanset hvor meget plads du har til din hjemmebiograf, så har Stressless® en 
løsning, som passer til dig. Det geniale er de fleksible løsninger. Find  modellen i 
den størrelse og det design, du synes bedst om og vælg den  løsning, der passer 
bedst hjemme hos dig. Tegningerne viser de mest brugte opstillinger og angiver, 
hvor meget plads modulerne kræver. Find mere information på www.ekornes.dk

◂  STRESSLESS® SECToR (SC)/STRESSLESS® SECToR aRM (SCa) 
er i samme betræk som sofaen og har et praktisk opbevarings-
rum under pladen. På samme tid fungerer Sector/Sector arm 
også som  armlæn, og derfor er denne opstilling en fast løsning.

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

Sector (SC) Sector arm (SCa) Corner table (Ct)

Stressless® arion
SCA 11,  B:208 
SCA 12,  B:259 
SCA 111,  B:294 
SCA 22,  B:316
SCA 121,  B:349

Stressless® legend
SCA 11,  B:208 
SCA 12,  B:259 
SCA 111,  B:294 
SCA 22,  B:316
SCA 121,  B:349

Stressless® Space 
SCA 11,  B:226 
SCA 12,  B:285 
SCA 111,  B:319 
SCA 22,  B:351
SCA 121,  B:383

Stressless® Wave
SCA 11,  B:208 
SCA 12,  B:259 
SCA 111,  B:294 
SCA 22,  B:316
SCA 121,  B:349

Stressless® arion
SC 11,  B:184 
SC 12,  B:238 
SC 111,  B:275 
SC 22,  B:292
SC 121,  B:330

Stressless® legend
SC 11,  B:184 
SC 12,  B:238 
SC 111,  B:275 
SC 22,  B:292
SC 121,  B:330

Stressless® Space 
SC 11,  B:210 
SC 12,  B:273 
SC 111,  B:306 
SC 22,  B:335
SC 121,  B:370

Stressless® Wave
SC 11,  B:186 
SC 12,  B:240 
SC 111,  B:275 
SC 22,  B:294
SC 121,  B:330

Stressless® arion
CT 11,  B:236 
CT 12,  B:287 
CT 111,  B:351 
CT 22,  B:338
CT 121,  B:406

Stressless® legend
CT 11,  B:221 
CT 12,  B:272 
CT 111,  B:348 
CT 22,  B:322
CT 121,  B:403

Stressless® Space 
CT 11,  
B:270 
CT 12,  B:329 
CT 111,  B:393 
CT 22,  B:387
CT 121,  B:455

Stressless® Wave
CT 11,  B:236 
CT 12,  B:288 
CT 111,  B:348 
CT 22,  B:340
CT 121,  B:403
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StreSSLeSS® OffIce

V i  O P f A N d T  i K K E  H J U L E T 

MEN Vi OPfANdT
 KOMfOrT På HJUL
Hver eneste Stressless® fortæller en historie, og 
historierne starter og slutter med ordet “komfort”. 
det har drevet vores udvikling de sidste 40 år. Lige 
siden den første hvilestol forlod samlebåndet, har 
vi udviklet den velkendte siddekomfort, og flyttet 
grænserne for, hvad der kendetegner optimal komfort.

det betyder også, at hver enkelt detalje i en Stressless® 
har et formål, nemlig at gøre dig det så behageligt 
som muligt. Nu har vi taget den ultimative komfort-
oplevelse et skridt videre, så du også kan nyde den 
ægte Stressless®-komfort, når du arbejder hjemme.

S T r E S S L E S S ®  O f f i C E

Stressless® jazz office er vist i Paloma Clementine. Komplet modeloversigt på side 76-83.

NyHeD
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StreSSLeSS® OffIce

fULdENd 
BiLLEdET

den nye Stressless® Office kollektion vil gøre det 
vanskeligt at skelne arbejde fra fornøjelse. ikke kun 
fordi kontorstolene er så vidunderligt komfortable, 
men også fordi de matcher de øvrige Stressless® og 
Ekornes® møbler så godt. du kommer faktisk til at 
glemme, at du sidder på en kontorstol – og det vil alle 
omkring dig også. Stressless® Office kollektionen er 
designet så den matcher vores sofaer og hvilestole, 
og så arbejdshjørnet ikke stikker ud, men snarere 
giver en indretning som enstemmigt siger “komfort”.

STrESSLESS® WiNdSOr
STrESSLESS® BUCKiNgHAM

STrESSLESS® 
MAyfAir OffiCE

STrESSLESS®SPACESTrESSLESS® 
JAZZ OffiCE

1. Plus™-system. nakkestøtten reguleres automatisk.  2. Plus™-system. Lændestøtten reguleres synkront med nakke-støtten, og du får perfekt støtte, 
uanset om du sidder oprejst eller i tilbagelænet position.  3. Sovefunktionen kobles til med et enkelt håndgreb.  4. glidefunktionen tilpasses 
brugeren ved at stramme Stressless®-knappen til den ønskede friktion, når stolen er ny.  5. Comfort Zones™ giver dig endnu bedre sidde komfort, 
fordi de små fordybninger lader dig synke dybere ned i stolen.  6. Din Stressless® office-stol er let at justere i højde ved hjælp av håndtaget under 
sædet. understellet med hjul er udviklet og designet med omhu, for at give optimal stabilitet og bevægelsesfrihed.

Stressless® Space og Stressless® jazz office er vist i Paloma Black/jazz ben. 
Ekornes® jazz sofabord. Komplet modeloversigt på side 76-83.

Stressless® Buckingham og Stressless® Mayfair office er 
vist i Paloma Black/natur. Ekornes® Windsor sofabord.
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StreSSLeSS® OffIce

fantastiske opfindelser fortjener at være en del af vidunderlige nyskabelser. Sådan var vores tanke, da vi op-
fandt og startede produktionen af komfort på hjul. Vi er stolte over at introducere vores nye linje af Stressless® 
kontorstole på hjul – vores bidrag til en mere behagelig hjemmearbejdsplads. din ryg fortjener samme komfort, 
mens du arbejder, som når du slapper af. Hvis din ryg har det godt, fungerer din hjerne bedre. Sådan er det bare. 
Kombination af Stressless® hvilestolens komfort og kontorstolens mobilitet på hjul gør det muligt for dig at få 
arbejdet gjort, uden at du er stiv i ryggen, når du er færdig.

AfSLAPPENdE 
H J E M M E K O N T O r S T O L E

Stressless® Reno office og Ekornes® oslo er vist i Paloma Light grey/wenge. Stressless® Duo bord. Stressless® Magic office og Stressless® Wizard er vist i Royalin Dark Brown/Brunbejdset. Stressless® Duo bord.  Komplet modeloversigt på side 76-83.

STrESSLESS® 
rENO OffiCE

EKOrNES® OSLOSTrESSLESS® WiZArdSTrESSLESS® 
MAgiC OffiCE
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møbeLLæDer, teKStIL Og træ

du kan vælge mellem diSSe Skindtyper til StreSSleSS® eller ekorneS® møbler
batiCk er et korrigeret, gennemfarvet og narvsat møbelskind, 
hvor de fleste naturlige mærker og rifter er fjernet. Batick kan 
have en to-tonet farveeffekt for at skabe liv i overfladen. Batick 
har god lysægthed, men der opstår farveændringer med tiden 
som følge af brug og lyspåvirkning. Et beskyttende laklag gør 
renholdelsen nemmere. Nemt at rengøre, gode brugsegenskaber 
og en gunstig pris gør Batick til et godt valg.

ClaSSiC er et korrigeret, dækfarvet og narvsat møbelskind. Classic 
er lidt tykkere og har en mere markant narv end Batick. de fleste 
naturlige mærker og rifter er fjernet. Også enkelte Classic farver 
har en to-tonet farveeffekt for at skabe liv i overfladen. Et beskyt-
tende laklag gør det nemt at renholde. Classic er et godt valg, 
når du vil have et skind med gode brugsegenskaber og en kraftig 
struktur.

paloma er et lettere korrigeret møbelsind med en narvsætning, 
der udjævner noget af den naturlige struktur (narvbilledet) i 
skindet. Narvstrukturen i Paloma vil imidlertid kunne variere på 
forskellige dele af møblet, og der kan også forekomme små 

farvenuancer i skindet. Mærker efter rifter, ar og insektbidt er 
naturlige og vil forekomme på Paloma. Et tyndt laklag giver 
Paloma en vis beskyttelse og letter renholdelsen, men Paloma 
har ikke samme slidstyrke og beskyttelse som Batick og Classic. 
På grund af sit bløde, naturlige og komfortable udtryk er Paloma 
et meget populært valg.

royalin er den mest eksklusive af Ekornes’ skindtyper, men 
også den mest sarte. royalin er et møbelskind med naturlig narv 
og struktur og kan have små farvenuancer samt nogle mærker 
efter rifter og skader. det er karakteristisk for et så naturligt 
materiale som royalin. En meget let overfladebehandling giver 
skindet en god beskyttelse, men royalin absorberer nemt fugt 
og er ekstra følsomt over for slitage, varme, sollys, snavs og 
sved. det betyder krav til større forsigtighed ved brug, og større 
sårbarhed for påvirkning af direkte kontakt med menneskehud 
(navnlig fra nakke/hår og hænder). royalin har den blødhed og 
glød, der kendetegner et førsteklasses møbelskind. forskellig 
struktur på forskellige dele af møblet er naturligt for royalin og 
er et kendetegn på meget høj kvalitet.

for at matche den høje kvalitet på vores møbler har Ekornes 
fremstillet sin helt egen skind- og tekstil plejeserie (tekstil plejen 
kan også bruges til mikrofiber). Stressless® Leather Care Kit 
(medium og stor) og Stressless® Leather Care Wipes (servietter) 
indeholder skindrens og skind beskyttelse, som vil holde dit 
Stressless® møbel flot i lang tid.

Når stolen eller sofaen er ny anbefaler vi, at skindbeskyttelsen 
bruges på alle skindoverflader. dette giver den nødvendige næring 
til skindet og gør den mere modstandsdygtig overfor pletter. 
Udover regelmæssig aftørring af støv og pletter anbefaler vi, at 
overfladerne behandles med skindrens- og beskyttelse hver 6. 
måned og oftere ved de mest udsatte pladser. Læs mere om pleje 
og vedligeholdelse af skindmøbler på www.ekornes.dk

Stressless® fabric Care kit indeholder tekstilrens, pletfjerner og 
”Ox Cleaner”. denne pakke indeholder alt du behøver for at 
rengøre dit møbel på få minutter, uden at skulle fjerne betrækket. 

disse produkter er de eneste renseprodukter som Ekornes har 
godkendt til sine møbler. Ekornes fraskriver sig alt ansvar, når 
andre renseprodukter har været brugt for at pleje og beskytte dine 
skind- eller tekstilmøbler.

Alle Ekornes®-møbler opfylder de nyeste krav fra Møbelfakta i 
Norge. Alle møbler mærket Ekornes®, Stressless® og Svane® 
er testet og godkendt.

Møblerne skal opfylde kravene på følgende områder:
• Styrke, holdbarhed, stabilitet og sikkerhed
• Brand og antændelighed
• Tekstilets slidstyrke og egenskaber

Møblerne deles op i to kategorier: 
“Møbler til hjemmet” og “Møbler til offentlige miljøer”. 
Alle møbler fra Ekornes er godkendt i begge kategorier. 
Læs mere på www.mobelfakta.no (norsk)

træværk i Flere Flotte Farver
Vælger du møbler med synligt træværk, kan du vælge mellem syv 
forskellige farver. Træværket er bøg, og du kan vælge mellem følgende 
farver: Natur, kirsebær, teak, brun, mahogni, wenge og sort. 

tekStiler 
intet overlades til tilfældighederne, når vi udvælger vores tekstil-
kollektioner. Hver tekstiltype skal gennem møbelindustriens 
strengeste kvalitetstests, før de bliver godkendt. Alle tekstiler 
skal overholde kravene om slidstyrke, holdbarhed over for lys-
påvirkning og brandsikkerhed. de skal oså være miljøvenlige og 
genbrugelige.

Vælg mellem tekstiltyperne Stella, Oasis, Ocean, Siena, Luna og 
dinamica i et bredt udvalg af farver, og find den, der passer ind i 
din boligindretning.  

om tekStiler
Vær opmærksom på, at farveændringer vil forekomme som resultat 
af brug og på grund af lyspåvirkning. Møbler bør beskyttes mod 
direkte sollys. for at forlænge levetiden og bevare udseendet på 
møblerne, bør betrækket støvsuges regelmæssigt og renses pro-
fessionelt eller ved at bruge vores godkendte Stressless® fabric 
Care kit.

StreSSleSS® læder og tekStil plejeSæt
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Alle vores borde er fremstillet med udgangspunkt i at tilfredsstille særlige formål. Nogen er skabt til at udfylde den unikke komfortfølelse, 
som er selve begrebet ved Stressless®, mens andre er tilbehør til specifikke sofa-modeller. Sofabordene med træben er lavet af bøg og 
hærdet glas af højeste kvalitet og er tilgængelige i syv træfarver for at kunne matche den øvrige boligstil.

VÆLg diNE BEN 
Løbesko til den stilfulde balkjole? Sandaler til den elegante 
habit? de fleste kvinder foretrækker vel et par matchende 
højhælede sko til kjolen, og mændene vælger nok et par af 
stilfulde lædersko, der gør den skarpe business-stil komplet. 
Men i sidste ende, er valget stadig dit. Og heldigvis kan de 
fleste af vores Stressless® og Ekornes® modeller leveres med 
forskellige ben – alt efter din stil. Ben i stål giver din sofa et 
mere sofistikeret look, mens ben af træ kan gøre din stue 
varmere. Uanset om din personlighed, siger ”habit og læder-
sko” eller` ”Balkjole og løbesko”, har vi ben, der passer dig. 
Valget er dit. 

ekorneS® jazz bord 
Side- og sofabord i glas med ben i samme 
form som soklen på Stressless® Jazz og 
Stressless® Blues. Bordet har praktiske 
opbevaringshylder og en overflade, der er 
nem at holde ren. Vælg mellem rundt og 
rektangulært design. Eller vælg Ekornes® Jazz 
hjørnebord, som er trekantet og derfor passer 
perfekt mellem to stole.

Ø:105 H:45

ekorneS® WindSor SoFabord  
Leveres i bøg. Natur, mahognibejdset, 
teakbejdset, kirsebærbejdset, brunbejdset, 
wenge og sort.

L:132 d:70 H:48

ekorneS® pegaSuS SoFabord 
Leveres i bøg. Natur, mahognibejdset, 
teakbejdset, kirsebærbejdset, brunbejdset, 
wenge og sort.

L:127 d:77 H:48

StreSSleSS® duo bord 
Sofabordet har en bordplade af hærdet glas 
og understel i bøg. Vælg natur eller bejdset 
i følgende farver: Mahogni, teak, kirsebær, 
brun, wenge og sort. Kombiner Stressless® 
duo bord med op til fire Stressless® duo 
puffer, og resultatet bliver et flot og 
funktionelt møbel. 

B:86 d:108 H:48

StreSSleSS® ellipSe bord
Praktisk ekstrabord med spalte i foden for 
placering helt ind til sofaen. Bordet er højde-
justerbart. Leveres i bøg. Natur, mahognibe-
jdset, teakbejdset, kirsebærbejdset, 
brunbejdset, wenge og sort.

L:49 d:38 H:54 - 74 (højdejusterbart)

StreSSleSS® eaSy armbord 
det smarte bord passer til Stressless® Arion, 
Stressless® Space, Stressless® E200 og 
Stressless® Wave. Placér det over armlænet 
og du har en ekstra og praktisk bordflade.

L:25 d:23 H:10

korneS® Hjørnebord 
Leveres i bøg. Natur, mahognibejdset, teak-
bejdset, kirsebærbejdset, brunbejdset, 
wenge og sort.

L:69 d:60 H:48

StreSSleSS® Flexi table 
Eksklusivt udført i rustfrit stål og glas. flexi 
bordet er højde justerbart og glaspladen kan 
let vippes og gøres til et stående PC-bord.

L:54 d:43 H:55 - 70 (højdejusterbart)

StreSSleSS® oval puFF
Takket være den løse hynde kan vores ovale fodskammel også fungere 
som et bord. Når du ikke bruger den til at hvile benene på, lægger du 
ganske enkelt hynden på opbevaringshylden. Hjulene på understellet 
gør, at den ovale fodskammel er let at flytte rundt på. 

B:90 H:47 (m/hynde) d:48

StreSSleSS® dobbeltpuFF
den dobbelte puf giver god benplads. i opbevaringsrummet er der også 
plads til bordpladen, som kan lægges på puffen.  

B:119/154 H:44 d:61

StreSSleSS® modern og StreSSleSS® SoFt FodSkammel
Vores Stressless® fodskammel har et indbygget vippesystem, der sikrer, at 
vinklen på dine ben er tilpasset siddepositionen. den har også et opbevar-
ingsrum under sædet. findes i to størrelser og i to forskellige design.

B:51 d:40 H:44  B:60 d:60 H:44 

B:53 d:49 H:44 B:64 d:70 H:44 

StreSSleSS® duo pall 
Kan bruges som fodskammel 
eller et lille bord. Bordet, som 
kan lægges på puffen, finder 
du i opbevaringsrummet på 
siden. Når puffen ikke er i 
brug, kan den sættes under 
Stressless® duo bord. 

B:61 d:34 H:44

LAd fØddErNE HViLE

L:59 d:68 H:49

L:140 d:90 H:45

beN, puffer Og bOrD

fUNKTiONELLE Og ELEgANTE BOrdE

StreSSleSS® CoFFee table
fleksibelt bord i rustfrit stål og glas. det 
smarte design betyder, at bordet kan placeres 
over sædet i sofaen, og sørge for, at du har 
snacks og drikkevarer trygt placeret inden 
for rækkevidde. Stressless® Coffee Table kan 
også bruges som sidebord og aflastnings-
bord, eller som sofabord ved at sætte to 
borde sammen.

B: 60 H: 50 d: 50

runde Stålben
Arion / Space / Wave
Sector / Sector Arm
Big Corner 
Medium Corner
E40/E200 /E300

Stålbøjle
Space
Wave

træbøjle
Space 
Wave

træben
Space / Wave
Big Corner
Medium Corner

StreSSleSS® jazz ben
Space 

Stålbøjle
Arion

Stålbøjle e40
E40

træbøjle 
Arion

træbøjle e40
E40

runde træben
Arion / Space / Wave
Sector / Sector Arm
Big Corner
Medium Corner
E40/E200 /E300
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Assembly Instruct ions

Hard Floor
Protector

Stressless® forhøjelsesring
Øger siddehøjden med 
3.5 cm. Passer til alle stole 
som har Plus™-system og 
afrundet kant på træværket.

Stressless® parketgulvs-
beskytter 
Selvklæbende filt som limes 
under understellet for at 
beskytte dine gulve.

Stressless® Swing bord  
Ø28. Se side 32.

Stressless® Computerbord
B:41 d:31. Se side 47.

højderegulerbar nakkestøtte

*Tilpas den ønskede siddehøjde ved samling af stolen

Stressless® forhøjelsesring 
til fodskamler
Øger højden med 3.5 cm. 
Passer til alle fodskamler som 
er produceret efter 1. marts 
2004. 

Stressless® leather og Fabric 
Care kit. Se side 74.

Stressless® Sunrise office
Stol, B:79 H:113/120 d:73
Siddehøjde 47/54

Stressless® atlantic office
Stol, B:76 H:107/114 d:75
Siddehøjde 48/55

Stressless® royal office
Stol, B:79 H:108/115 d:74
Siddehøjde 45/52

Stressless® orion office
Stol, B:76 H:104/121 d:74
Siddehøjde 50/57

Stressless® Consul office
Stol, B:75 H:108/115 d:71
Siddehøjde 45/52

Stressless® voyager office
Stol, B:82 H:110/117 d:81
Siddehøjde 49/56

Stressless® dream office
Stol, B:81 H:109/126 d:82
Siddehøjde 53/60

Stressless® Wing office
Stol, B:75 H:109/116 d:71
Siddehøjde 44/51

Stressless® blues office
Stol, B:84 H:113/120 d:74
Siddehøjde 49/56

Stressless® jazz office
Stol, B:84 H:109/126 d:75
Siddehøjde 50/57

Stressless® magic office
Stol, B:82 H:109/126 d:77
Siddehøjde 47,5/54,5

Stressless® mayfair office
Stol, B:79 H:111/118 d:73
Siddehøjde 45/52

Stressless® reno office
Stol, B:79 H:106/123 d:75
Siddehøjde 45/52

nB: Hos Ekornes udvikler vi løbende vores møbler. Vi tager derfor forbehold for, at 
billederne i dette katalog afviger fra det aktuelle møbel. 
Ekornes tager også forbehold for eventuelle skrivefejl og farveforskelle i kataloget. 
alle mål er opgivet i cm. Møblernes størrelser kan variere med op til 2 cm.

Stressless® magic Small (S)
Stol, B:77 H:98/108 d:76
Siddehøjde 42
fodskammel, B:55 H:43 d:56

Stressless® magic medium (m)
Stol, B:82 H:101/111 d:77
Siddehøjde 42,5
fodskammel, B:55 H:43 d:56

Stressless® magic large (l)
Stol, B:91 H:101/111 d:82
Siddehøjde 43,5
fodskammel, B:55 H:43 d:56

Stressless® vision (S)
Stol, B:75 H:100/110 d:76
Siddehøjde 45
fodskammel, B:57 H:44 d:50

Stressless® dream (m)
Stol, B:81 H:101/111 d:82
Siddehøjde 46
fodskammel, B:57 H:44 d:50

Stressless® Spirit (l)
Stol, B:90 H:101/111 d:82
Siddehøjde 46
fodskammel, B:57 H:44 d:50

Stressless® Chelsea (S) 
Stol, B:75 H:100 d:73
Siddehøjde 40
fodskammel, B:55 H:38 d:39

Stressless® mayfair (m)
Stol, B:79 H:103 d:73
Siddehøjde 40
fodskammel, B:55 H:38 d:39

Stressless® kensington (l)
Stol, B:88 H:103 d:77
Siddehøjde 42
fodskammel, B:55 H:38 d:39

Stressless® tampa (S) 
Stol, B:75 H:96/106 d:75
Siddehøjde 40
fodskammel, B:55 H:40 d:41

Stressless® reno (m)
Stol, B:79 H:98/108 d:75
Siddehøjde 40
fodskammel, B:55 H:40 d:41

Stressless® vegas (l)
Stol, B:88 H:98/108 d:78
Siddehøjde 42
fodskammel, B:55 H:40 d:41

Stressless® diplomat (S)
Stol, B:72 H:94 d:70
Siddehøjde 38
fodskammel, B:54 H:38 d:39

Stressless® Consul (m)
Stol, B:75 H:100 d:71
Siddehøjde 40
fodskammel, B:54 H:38 d:39

Stressless® ambassador (l)
Stol, B:85 H:100 d:77
Siddehøjde 42
fodskammel, B:54 H:38 d:39

Stressless® Sunrise Small (S)
Stol, B:74 H:100 d:73
Siddehøjde 40
fodskammel, B:57 H:39 d:40

Stressless® Sunrise medium (m)
Chair, B:79 H:105 d:73
Siddehøjde 42
fodskammel, B:57 H:39 d:40

Stressless® Sunrise large (l)
Stol, B:88 H:105 d:78
Siddehøjde 43
fodskammel, B:57 H:39 d:40

Stressless® voyager medium (m)
Stol, B:82 H:102 d:81
Siddehøjde 44
fodskammel, B:53 H:42 d:52

Stressless® voyager large (l)
Stol, B:91 H:110 d:83
Siddehøjde 45
fodskammel, B:53 H:42 d:52

Stressless® royal medium (m)
Stol, B:79 H:100 d:74
Siddehøjde 40
fodskammel, B:56 H:40 d:42

Stressless® royal large (l)
Stol, B:88 H:104 d:74
Siddehøjde 41
fodskammel, B:56 H:40 d:42

Stressless® atlantic (m)
Stol, B:76 H:99 d:75
Siddehøjde 43
fodskammel, B:53 H:41 d:37

Stressless® pacific (l)
Stol, B:85 H:99 d:75
Siddehøjde 43
fodskammel, B:53 H:41 d:37

Stressless® orion (m)
Stol, B:76 H:96/106 d:74
Siddehøjde 45
fodskammel, B:53 H:41 d:37

Stressless® taurus (l)
Stol, B:85 H:96/106 d:74
Siddehøjde 45
fodskammel, B:53 H:41 d:37

Stressless® Wing (m)
Stol, B:75 H:101 d:71
Siddehøjde 39
fodskammel, B:54 H:38 d:38

Stressless® eagle (l)
Stol, B:85 H:102 d:76
Siddehøjde 42
fodskammel, B:54 H:38 d:38

Stressless® blues medium (m)
Stol, B:84 H:103 d:74
Siddehøjde 39/43/47*
fodskammel, B:58 H:48 d:44

Stressless® blues large (l)
Stol, B:93 H:105 d:80
Siddehøjde 40/44/48*
fodskammel, B:58 H:48 d:44

Stressless® jazz medium (m)
Stol, B:84 H:99/109 d:75
Siddehøjde 40/44/48*
fodskammel, B:54 H:45 d:37

Stressless® jazz large (l)
Stol, B:93 H:102/112 d:77
Siddehøjde 41/45/49*
fodskammel, B:54 H:45 d:37

Ekornes®-kataloget laves med hjælp 
fra følgende ledende leverandør:
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SC 11 SC 12 SC 111 SC 22 SC 121

BC 23 BC 22 MC 23 MC 22

SC 11 SC 12 SC 111 SC 22 SC 121

BC 23 BC 22 MC 23 MC 22

SC 11 SC 12 SC 111 SC 22 SC 121

BC 23 BC 22 MC 23 MC 22

SC 11 SC 12 SC 111 SC 22 SC 121

BC 23 BC 22 MC 23 MC 22

Stressless® Orion (M) 
Stressless® Taurus (L)

Stressless® Orion 
Office

Stressless® Magic 
Office

Stressless® 
Orion Office

Stressless® 
Jazz Office

Stressless® Atlantic 
Office

Stressless® dream 
Office

Stressless® reno 
Office

Stressless® arion (m)
Høj ryg

Stressless® arion (m)
Lav ryg

Stressless® Atlantic (M) 
Stressless® Pacific (L)

Stressless® Magic (S) 
Stressless® Magic (M) 
Stressless® Magic (L)

Stressless® Orion (M) 
Stressless® Taurus (L)

Stressless® Wave (m)
Høj ryg

Stressless® legend (m)
Høj ryg

Stressless® Wave (m)
Lav ryg

Stressless® legend (m)
Lav ryg

Stressless® Space (l) 
Høj ryg

Stressless® Space (l) 
Lav ryg

Big Corner, 
B:140 H:79 d:132

Siddehøjde 44

højderegulerbar nakkestøtte

Medium Corner, 
B:137 H:74 d:116
Siddehøjde 44

Sector
B:43 H:56 d:78

Sector Arm
B:31 H:56 d:78

individuell regulering

B B B B

Stressless® Vision (S) 
Stressless® dream (M) 
Stressless® Spirit (L)

Stressless® paradise (m) 
Stressless® paradise (l)

Høj ryg

Stressless® paradise (m) 
Stressless® paradise (l)

Lav ryg

Stressless® eldorado (m)
Høj ryg

Stressless® Tampa (S)
Stressless® reno (M)
Stressless® Vegas (L)

Stressless® eldorado (m)
Lav ryg

Stressless® arion (m) 
Stressless® Legend (m) 
Stressless® paradise (m) 
Stressless® paradise (L) 
Stressless® Wave (m) 
Stressless® Space (L) 
Stressless® eldorado (m) 

BC 23, B:314      BC 22, B:259  MC 23, B:297  MC 22, B:242
BC 23, B:318      BC 22, B:263 MC 23, B:302  MC 22, B:246 
BC 23, B:324     BC 22, B:269  MC 23, B:309  MC 22, B:254
BC 23, B:351      BC 22, B:287  MC 23, B:336  MC 22, B:272
BC 23, B:315        BC 22, B:260  MC 23, B:298   MC 22, B:243
BC 23, B:345      BC 22, B:281  MC 23, B:329   MC 22, B:264
BC 23, B:319      BC 22, B:265   MC 23, B:303    MC 22, B:248

alle mål er opgivet i cm. 
Møblernes størrelser kan variere med op til 2 cm.

Stol, 
B:88 H:97/107 d:87

Siddehøjde 44

2-personers, 
B:143 H:97/107 d:87

Siddehøjde 44

3-personers, 
B:198 H:97/107 d:87

Siddehøjde 44

Stol, 
B:88 H:84 d:87
Siddehøjde 44

2-personers, 
B:143 H:84 d:87
Siddehøjde 44

3-personers, 
B:198 H:84 d:87
Siddehøjde 44

Stol, 
B:98 H:101/111 d:85

Siddehøjde 45

2-personers, 
B:153 H:101/111 d:85

Siddehøjde 45

3-personers, 
B:208 H:101/111 d:85

Siddehøjde 45

Stol, 
B:98 H:87 d:87
Siddehøjde 45

2-personers, 
B:153 H:87 d:87
Siddehøjde 45

3-personers, 
B:208 H:87 d:87
Siddehøjde 45

Modern fodskammel (M)
B:51 H:44 d:40

Modern fodskammel (M)
B:51 H:44 d:40

Modern fodskammel (M)
B:51 H:44 d:40

Modern fodskammel (L) 
B:60 H:44 d:60

Modern fodskammel (L) 
B:60 H:44 d:60

Modern fodskammel (L) 
B:60 H:44 d:60

Soft fodskammel (M)
B:53 H:44 d:49

Soft fodskammel (M)
B:53 H:44 d:49

Soft fodskammel (M)
B:53 H:44 d:49

Soft fodskammel (L)
B:64 H:44 d:70

Soft fodskammel (L)
B:64 H:44 d:70

Soft fodskammel (L)
B:64 H:44 d:70

Stol, 
B:106 H:97/107 d:81

Siddehøjde 44

2-personers,
B:170 H:97/107 d:81

Siddehøjde 44

3-personers, 
B:234 H:97/107 d:81

Siddehøjde 44

Stol, 
B:106 H:83 d:81
Siddehøjde 44

2-personers,
B:170 H:83 d:81
Siddehøjde 44

3-personers,
B:234 H:83 d:81
Siddehøjde 44

Stol, 
B:91 H:101 d:81
Siddehøjde 44

2-personers, 
B:146 H:101 d:81

Siddehøjde 44

3-personers, 
B:201 H:101 d:81

Siddehøjde 44

Stol, 
B:91 H:84 d:81
Siddehøjde 44

2-personers, 
B:146 H:84 d:81
Siddehøjde 44

3-personers, 
B:201 H:84 d:81
Siddehøjde 44

2-personers (M)
B:164 H:102/112 d:89

2-personers (L), 
B:182 H:102/112 d:89

Siddehøjde 46

3-personers (M)
B:219 H:102/112 d:89

3-personers (L)
B:246 H:102/112 d:89

Siddehøjde 46

2-personers (M)
W:164 H:86 d:89
2-personers (L)

B:182 H:86 d:89
Siddehøjde 46

3-personers (M)
B:219 H:86 d:89
3-personers (L)

B:246 H:86 d:89
Siddehøjde 46

Stol, 
B:99 H:100/110 d:85

Siddehøjde 43

2-personers, 
B:154 H:100/110 d:85

Siddehøjde 43

3-personers, 
B:209 H:100/110 d:85

Siddehøjde 43

Stol, 
B:99 H:84 d:85
Siddehøjde 43

2-personers, 
B:154 H:84 d:85
Siddehøjde 43

3-personers, 
B:209 H:84 d:85
Siddehøjde 43
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ErgoAdapt®

ErgoAdapt®

ErgoAdapt®

Stressless® Magic (S) 
Stressless® Magic (M) 
Stressless® Magic (L)

Stressless® Magic
Office

Stressless® Wizard (M)
Høj ryg

Stressless® Mayfair 
Office

Stressless® Voyager 
Office

Stressless® Mayfair 
Office

Stressless® 
Orion Office

Stressless® 
Jazz Office

Stressless® Dream
Office

Stressless® Dream 
Office

Stressless® Chelsea (S)
Stressless® Mayfair (M)

Stressless® Kensington (L)

Stressless® Voyager (M)
Stressless® Voyager (L)

2-personers, 
B:178 H:104 D:88

Siddehøjde 43

3-personers, 
B:242 H:104 D:88

Siddehøjde 43

2-personers, 
B:178 H:88 D:88
Siddehøjde 43

3-personers, 
B:242 H:88 D:88

Siddehøjde 43

Stressless® Chelsea (S) 
Stressless® Mayfair (M) 

Stressless® Kensington (L) 

Stressless® Buckingham (L)
Høj ryg

Stressless® Liberty (L)
Høj ryg

Stressless® Buckingham (L)
Lav ryg

Stressless® Liberty (L)
Lav ryg

Stressless® Windsor (M) 
Høj ryg

Stressless® Windsor (M) 
Lav ryg

Stressless® Orion (M) 
Stressless® Taurus (L)

Stressless® E200 
Med ErgoAdapt®

Stressless® E40 
Med ErgoAdapt®

Long Seat
B:119 H:81 D:185

Siddehøjde 45

2-personers, 
B: 162 H:81 D:99
Siddehøjde 45

Stol, 
B:106 H:81 D:99
Siddehøjde 45

3-personers, 
B: 218 H:81 D:99
Siddehøjde 45

2-personers med Long Seat
B:237 H:81 D:185 

Siddehøjde 45

c23/32, 
B:291 H:81 D:235

Siddehøjde 45

Stressless® Vision (S) 
Stressless® Dream (M) 
Stressless® Spirit (L)

Stressless® E300 
Med ErgoAdapt®

Stol, 
B:103 H:79 D:91
Siddehøjde 44

2-personers, 
B:161 H:79 D:91
Siddehøjde 44

3-personers, 
B:219 H:79 D:91
Siddehøjde 44

Stressless® Tampa (S)
Stressless® Reno (M)
Stressless® Vegas (L)

Stol, 
B:102 H:82 D:92
Siddehøjde 47

3-personers, 
B:172 H:82 D:92
Siddehøjde 47

4-personers, 
B:217 H:82 D:92
Siddehøjde 47

Stressless® Vision (S) 
Stressless® Dream (M) 
Stressless® Spirit (L)

Ekornes® Manhattan Ekornes® Oslo Ekornes® Stockholm

Stressless®  Wizard (M) 
Lav ryg

Stressless® 
Reno Office

Stol, 
B:108 H:83 D:98
Siddehøjde 47

3-personers, 
B:180 H:83 D:98
Siddehøjde 47

4-personers, 
B:224 H:83 D:98
Siddehøjde 47

Stol, 
B:103 H:103 D:81

Siddehøjde 43

2-personers, 
B:166 H:103 D:81

Siddehøjde 43

3-personers, 
B:230 H:103 D:81

Siddehøjde 43

Stol, 
B:103 H:86 D:81
Siddehøjde 43

2-personers, 
B:166 H:86 D:81
Siddehøjde 43

3-personers, 
B:230 H:86 D:81
Siddehøjde 43

Soft Fodskammel (M)
B:53 H:44 D:49

Soft Fodskammel (M)
B:53 H:44 D:49

Soft Fodskammel (M)
B:53 H:44 D:49

Soft Fodskammel (M)
B:53 H:44 D:49

Soft Fodskammel (M)
B:53 H:44 D:49

Soft Fodskammel (M)
B:53 H:44 D:49

Soft Fodskammel (M)
B:53 H:44 D:49

Soft Fodskammel (L)
B:64 H:44 D:70

Soft Fodskammel (L)
B:64 H:44 D:70

Soft Fodskammel (L)
B:64 H:44 D:70

Soft Fodskammel (L)
B:64 H:44 D:70

Soft Fodskammel (L)
B:64 H:44 D:70

Soft Fodskammel (L)
B:64 H:44 D:70

Soft Fodskammel (L)
B:64 H:44 D:70

Stol, 
B:94 H:103 D:82
Siddehøjde 43

2-personers, 
B:149 H:103 D:82

Siddehøjde 43

3-personers, 
B:204 H:103 D:82

Siddehøjde 43

Stol, 
B:94 H:87 D:82
Siddehøjde 43

2-personers, 
B:149 H:87 D:82
Siddehøjde 43

3-personers, 
B:204 H:87 D:82
Siddehøjde 43

Stol, 
B:103 H:101/111 D:85

Siddehøjde 45

2-personers, 
B:158 H:101/111 D:85

Siddehøjde 45

3-personers, 
B:213 H:101/111 D:85

Siddehøjde 45

Stol, 
B:103 H:87 D:87
Siddehøjde 45

2-personers, 
B:158 H:87 D:87
Siddehøjde 45

3-personers, 
B:213 H:87 D:87
Siddehøjde 45

1-personers, 
B:75 H:73 D:96
Siddehøjde 46

Long Seat
B:116 H:73 D:188 

Siddehøjde 46

2-personers, 
B:172 H:73 D:96 
Siddehøjde 46

3-personers, 
B:238 H:73 D:96 
Siddehøjde 46

c23/32, 
B:313 H:73 D:247

Siddehøjde 46

2-personers med Long Seat
B:250 H:73 D:188 

Siddehøjde 46

1-personers, 
B:75 H:73 D:97
Siddehøjde 46

Long Seat
B:130 H:73 D:190 

Siddehøjde 46

2-personers, 
B:184 H:73 D:97 
Siddehøjde 46

3-personers, 
B:250 H:73 D:97 
Siddehøjde 46

2-personers med Long Seat
B:262 H:73 D:190

Siddehøjde 46

c23/32, 
B:319 H:73 D:253

Siddehøjde 46

Modern 
Fodskammel (M)
B:51 H:44 D:40

Modern 
Fodskammel (L) 
B:60 H:44 D:60




